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trobada de
professorat
a de valencià

«Referents femenins a l’aula»
Altea, 30 de novembre i
1 de desembre de 2018
Centre Social d’Altea
(c/ Marina Baixa, 2)

programa d’activitats
divendres 30 de novembre
17.30 h Acte de presentació de la Trobada per part de Josep A.

Fluixà, director de la Fundació Bromera per al Foment de la Lectura
(FBFL), i dels representants de les entitats col·laboradores.

Ponència inaugural
17.45 h Conferència de l’escriptora Rosa Regàs.

Rosa Regàs (Barcelona, 1933). Llicenciada
en Filosofia, ha sigut fundadora de l’editorial La Gaya Ciencia i traductora per a
l’ONU en diversos països. Ha dirigit la
Biblioteca Nacional i ha publicat més
d’una trentena de llibres, entre els quals
destaquen Azul (Premi Nadal de Novel·la
1994), Luna lunera (Premi Ciutat de Barcelona 1999) i La canción de Dorotea (Premi
Planeta 2001). Les seues obres han sigut
traduïdes a més de dotze llengües.

18.30 h Descans.

«Una dona del poble: Carmelina Sánchez-Cutillas»
18.45 h Ponència sobre l’escriptora alteana a càrrec de Joan Borja.

Presenta: Diego Zaragozí, regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Altea.
Joan Borja (Altea, 1968). Doctor en Filologia Catalana. Compagina la docència i la
investigació amb la direcció de la Càtedra
Enric Valor (UA) i del Departament de Publicacions i Investigació a l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.

20.00 h Tancament de la jornada.

programa d’activitats
dissabte 1 de desembre
«Isabel de Villena: una visió dignificadora
de les dones a la València medieval»
9.30 h Conferència a càrrec de Rafael Alemany sobre l’autora de

Vita Christi.
Presenta: Enric Lluch, escriptor i membre del consell de la FBFL.
Rafael Alemany (Benidorm, 1952). Doctor
en Filosofia i Lletres. Ocupa la primera
càtedra de Filologia Catalana (literatura
medieval) de la UA, on desenvolupa la
seua activitat des de 1976. Membre de
l’AVL entre 2001 i 2016.

10.30 h - 11 h Pausa-café.

«Elles: una nova constel·lació poètica»
11.15 h Taller didàctic sobre poesia en clau femenina a càrrec

d’Anna Ballester.
Presenta: Adelina España, docent i membre del consell de la FBFL.
Anna Ballester (Borbotó, 1954). Professora
i especialista en literatura infantil i
juvenil. Ha impartit un gran nombre de
cursos de formació. Autora de Poemania,
Maleïda poma! i Per sis granets de
magrana! (Premi Samaruc 2018).

«La literatura desconeguda
de les escriptores valencianes»
12.15 h Dues investigadores expertes en qüestions de gènere

reflexionaran sobre la manca de referents femenins a les aules.
Modera: Josep A. Fluixà, director de la FBFL.
Begonya Pozo (València, 1974). És professora de Filologia Italiana a la UV, on exerceix com a vicedegana de Cultura, Igualtat
i Polítiques Inclusives. És poeta i ha posat
en marxa el Premi de Poesia César Simón.

Ana López Navajas (València, 1962). És pro
fessora de Llengua i Literatura, investigadora a la UV i assessora de Coeducació i
Igualtat en la Formació del Professorat a
la Conselleria d’Educació.

13.30 h Cloenda.

certificació
Activitat homologada per la Resolució del 10 de setembre de 2018, de
la Secretaria Autonòmica d’Educació i Investigació, de la Conselleria
d’Educació, Cultura, Investigació i Esport.
inscripció
• La FBFL posa a disposició dels assistents que ho sol·liciten un
autobús que eixirà el divendres 30 de novembre des de València a
les 14.00 h, amb parada a Alzira i Gandia, i que tornarà des d’Altea a
l’endemà, 1 de desembre, a les 17 h. Els horaris i els punts d’eixida
s’indicaran en www.trobadaprofessorat.org.
• Totes les persones interessades a inscriure’s a la Trobada hauran
d’abonar la quantitat de:
–OPCIÓ 1: 20 euros (matrícula)
–OPCIÓ 2: 25 euros (matrícula i autobús)
• L’allotjament anirà a càrrec dels assistents.
• El pagament es farà mitjançant ingrés o transferència:
–Titular del compte: Fundació Bromera
–Número de compte IBAN: Bankia ES60 2038 6013 95 6000074386
–Emissor: nom i cognoms de la persona que s’inscriu a les jornades
–Concepte de l’ingrés o transferència: Trobada Professorat
• Cal emplenar la butlleta d’inscripció que hi ha en l’apartat
«Inscripcions» del web www.trobadaprofessorat.org i enviar una
còpia de l’ingrés o transferència (foto o document escanejat) a
l’adreça electrònica trobada@fundaciobromera.org.
• Termini d’inscripció: fins al 26 de novembre de 2018, inclòs.
• Places limitades.
admissió
Es realitzarà en aquest ordre de preferència:
• Professorat no universitari de valencià en actiu o en borsa de treball.
• Professorat no universitari d’altres assignatures en actiu o en borsa
de treball.
• Altres (consulteu l’organització).

* L’organització enviarà per correu un certificat d’assistència de la
Fundació Bromera a tot l’alumnat.

Altea,

l’essència del Mediterrani

Refugi d’artistes i escriptors, Altea ha sabut conservar l’essència mediterrània dels
antics pobles de pescadors als seus carrers empedrats, des d’on es divisa la característica cúpula blava de l’església parroquial de la Mare de Déu del Consol.
Un patrimoni cultural i arquitectònic que comparteix protagonisme amb les seues
platges i espais naturals.

on dormir
Hostal La Mar
www.hostallamar.com
Tel.: 965 84 30 16
Amb descompte
per a grups

Hostal Casa del Mar
www.hostalcasadelmar.es
Tel.: 966 94 04 15
Amb desdejuni gratis
per als inscrits

Altaia Art i Platja Hotel
www.hotelaltaia.com
Tel.: 965 84 08 00
Amb un 5% de descompte
per als inscrits

Organitza:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

